
 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 9)   1. 4. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

Ï Î Ê À Í À 
   На 3 април 2014 г. от 19 ч.  Театрална работилница " Мелпомена" 

при НЧ " Просвета-1892г."- Стралджа
ПРЕДСТАВЯ:

ïîñòàíîâêàòà „Âðàæàëåö”
    Билети при Библиотеката на НЧ " Просвета-1892г.", цена 2 лева 
Участват: Добрин Енев, Димитър Стоянов, Валентина Димитрова, Веселин 

Господинов, Цветелина Тончева, Янко Добрев, Жанет Добрева, Койчо Койчев, 
Мариана Кирова, Атанаска Пенева, Панайот Андонов, Георги Александров и 
специалното участие на оркестър Стралджа 

Музикално оформление: Атанас Георгиев
Режисьор: Кольо Пехливанов

×åñòèò ïðàçíèê 7 àïðèë!
Уважаеми  лекари, стоматолози, фелдшери, 

медицински сестри, фармацевти, медицински 
специалисти обслужващи  учебни, детски и 
социални заведения, шофьори в здравеопаз-
ването,

Най-сърдечно ви поздравявам по случай  7 
април, Международния ден на здравето!  

Бъдете  здрави, работете все така упорито  и 
с висок професионализъм, с  отзивчивост към 
страданията на хората. Вашата всеотдайност 
в професията, отговорността пред сериозните 
предизвикателства, ни правят по-спокойни и 
сигурни, дават ни надеждата от която се нуж-

даем в трудни и тежки моменти.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 Митко Андонов, кмет на община Стралджа

Във връзка с постъпи-
ло в община Страл-
джа писмо  № 174 

от 27.03.2014г. на „Милитъри 
продакшън”ЕАД с което се 
уведомява, че от 1.04.2014г. на 
територията на база „Стралджа- 
Мараш” ще се извършват кон-
тролирани взривни работи, кме-
тът на общината Митко Андонов 
изпрати писмо до министъра на 
МВР, министъра на Министер-
ство на отбраната, председателя 
на Комисията по вътрешен ред и 
сигурност към НС Атанас Мер-
джанов, с копие до Областния 
управител, директора на ОД на 
МВР Ямбол, „Милитъри продак-
шън” ЕАД и кмета на с.Лозенец 
в което припомня инцидента от 
5.06.2012г. в базата със загинали 
и  ранени  и много щети. Инфор-
мира за протестите на с.Лозенец 
за прекратяване дейността на 
предприятието и течащата към 
момента процедура по прераз-
глеждане  Разрешително № 158 
от 6.12.2010г. по чл.104 от Зако-
на за опазване на околната среда 
на предприятие с висок рисков 
потенциал, чийто оператор е 
„Берета трейдинг” ЕООД. Заед-
но с това със свое Решение  ОбС 
прие и изпрати  до министъра 
на МОСВ становище, с което 
се настоява  министерството да 
откаже  издаването на разреши-
телно за базата.

    В едномесечен срок на 

Íîâè òðåâîãè â ËîçåíåöÍîâè òðåâîãè â Ëîçåíåö

обявения обществен достъп до 
документацията за преразглеж-
дане  на разрешителното, г-н 
Андонов организира среща к 
жителите на с.Лозенец и Иници-
ативния комитет. Всички изказа-
ли се по време на срещата бяха  
силно критични и категорични в 
исканията си за недопускане на 
каквато и да е дейност свързана 
с взривни вещества и боеприпа-
си в база „Стралджа-Мараш”.В 
своето писмо до институциите 
г.н Андонов напомня и това, 

че в общината са постъпили  
становища от заинтересованите 
страни – „Булгартрансгаз” ЕАД, 
ВиК ЕООД Ямбол, Туристиче-
ско дружество „Кале”, местни 
земеделски кооперации и др. 
Всички становища са отрица-
телни по отношение продължа-
ване дейността на базата.
Спазвайки едно от основ-

ните задължения на кмета за 
осигуряване безопасността 
и сигурността на жителите 
на общината г-н Андонов се 

обръща към гореспоме-
натите институции за 
вземане спешни мерки 
за определяне на друга 
площадка , на която да 
се извърши обезвреж-
дане  на събраните след 
взривовете от 5.06.2012г. 
взривни вещества и бое-

припаси.
„С оглед създалата се 

обстановка, настоявам 
контролираните взриво-
ве, определени да започ-
нат на 1.04.2014г. в база 
„Стралджа-Мараш”, да 
бъдат спрени!”, катего-
ричен е г-н Андонов.
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Ïðåñòúïíîñòòà íà âíèìàíèåòî 
íà ñúâåòíèöèòå

С цел преодоляване на разширява-
щата се битова престъпност, опазване 
на селскостопанската продукция, 
осигуряване на по-добър обществен 
ред  и сигурност на гражданите  на 
свое заседание съветниците взеха 
решение кметът на община Страл-
джа Митко Андонов  да  отправи 
искане до РУ”Полиция” Стралджа  за 
ежеседмично присъствие на Специа-

лизирано полицейско подразделение 
„Жандармерия” Бургас на територия-
та на община Стралджа.  Освен това 
имайки предвид, че РУ”Полиция” 
работи с намален състав г-н Андо-
нов  ще настоява пред ОД на МВР 
Ямбол и  МВР за попълване  щата на 
РУ”Полиция”Стралджа. Вземането 
на това решение беше предхождано 
от един активен диалог в заседанието 

на ОбС по темата, „престъпност” в 
града и общината по внесената от 
съветника Гроздан Иванов  доклад-
на записка  и проект за декларация. 
Дебатите доказаха сериозната анга-
жираност  на общинските съветни-
ци, на ръководството на общината,  
и  РУ”Полиция” за предприемане 
на възможно най-добрите мерки за 
прекратяване на ширещата се битова 
престъпност. В заседанието, проведе-
но на 27 март  взе участие и Йордан 
Йорданов, началник на РУ”Полиция”, 
който даде подробна информация за 
дейността на полицията в това на-
правление. Стана ясно, че от доста 
време управлението работа с 24 % 
непопълнен щат, което видимо за-
труднява работата. Той посочи като 
иновативни съвместните решения с 
общината за осигуряване видеонаб-
людение в различни части на града, 

изпълнението на Наредба № 17 за 
движението на ППС с животинска 
тяга и други инициативи. 

Присъстващите в залата изслушаха 
с внимание кметът Митко Андонов, 
който информира за всички предприе-
ти мерки по ограничаване на битовата 
престъпност / очаквайте в следващия 
брой интервю с г-н Андонов по тези 
въпроси/. Той изрази задоволството 
си, че ОбС приема присърце  този 
важен за обществото въпрос и  ре-
шенията, взети в потвърждение ста-
новището на постоянните комисии. 
С тези си действия  съветниците 
показаха реализма и разбирането за 
възможностите на специализираните 
жандармерийски части да присъстват 
на територията на общината. 

Съветниците узакониха предоста-
вянето на пасища и мери общинска 
собственост за ползване от земе-

делски производители-животновъди 
срещу заплащане такса от 6 лв/дка 
със задължението за поддържане 
на земята в добро екологично и зе-
меделско състояние.  В землището 
на Атолово, за парцели попадащи в 
НАТУРА 2000, таксата е от 7 лв/дка. 
Ползвателите нямат право да проме-
нят предназначението на мерите и 
пасищата, трябва да ги почистват от 
нежелана растителност, да ги опазват 
от пожари. Предоставянето на мери и 
пасища става съобразно броя и вида 
на животните  в минимален размер за 
срок от една година: крава – от 2 до 
10 дка, телета, малачета, юници – 2 до 
8 дка, овце-майки, кози-майки – 1-3 
дка. Взето беше и решение за пре-
доставяне на търг свободните мери и 
пасища, неочертани от земеделските 
производители, гласувани по предход-
ната докладна записка.

Óòâúðäåí ðåä çà 
çàäúðæàíå íà êàðóöè - 
íàðóøèòåëè
Със своя заповед от 25 март 

2014г. на основание чл.44 , ал.2 
от ЗМСМА, във връзка с чл.41 
от ЗАНН и 22а, ал.3 от Наредба 
№17 за регистрация, отчет, пра-
вила на движение и изисквания 
, на които да отговарят пътните 
превозни средства с животинска 
тяга в Община Стралджа, кме-
тът на общината Митко Андо-
нов утвърди реда и мястото за 
задържане на ППС  теглени с животинска тяга. 

Задържането на ППС, теглени от животинска тяга, ще се извършва 
по реда на чл.41 от ЗАНН от актосъставителите в присъствието на 
един свидетел, при установяване нарушение на разпоредбите на 
чл.2, и чл.13, във връзка с чл.22а, ал.1 от Наредба 17. Впрегатното 
животно ще се освобождава след придвижване на ППС, теглено от 
животинска тяга,  до мястото на задържането. В присъствието на 
собственика задържаното ППС с животинска тяга ще се предава 
от актосъставителя за пазене в стопанския двор на ПК "Начало 
93", а приемащия го вписва в Регистър на приетите за съхранение 
ППС, теглени от животинска тяга. и отбелязва поредния номер от 
този регистър върху ППС. Освобождаването на задържаното ППС 
ще се извършва след като собственикът изпълни задълженията по 
чл.22а, ал.1 от Наредба 17. След заплащане на санкцията и таксата за 
регистрация , представя квитанцията на служителя в община Страл-
джа, отговорен за регистрацията на ППС, теглено от животинска 
тяга. Следва издаване на служебна бележка за освобождаването и 
вписването й в Регистър на издадените бележки. Едва тогава соб-
ственикът се явява в мястото за задържане, представя служебната 
бележка и получава задържаното ППС, теглено от животинска тяга, 
срещу подпис като това се отразява в Регистъра. След привеждане 
на ППС , теглено от животинска тяга, в съответствие с техническите 
изисквания по Наредба 17, собственикът се явява в общината за по-
лучаване на регистрационна табела и свидетелство за регистрация. 

Заповедта е доведена до знанието на зам.кметовете на община-
та, секретаря, юристконсулта, отдел ТСУЕ, кметове на кметства и 
кметски наместници, РУ"Полиция", председателя на ППК"Начало 
93". Кметовете и км.наместници със своя заповед са задължени 
да определят място за задържане на територията на съответното 
населено място, което да представят в общината за сведение и ко-
ординиране дейността с РУ"Полиция". 

Заповедта влиза в сила от 31 март т.г. Контролът по изпълнението 
й кметът на общината Митко Андонов ще осъществява лично.

Ñðåùà â 
ïîñîëñòâîòî 
íà Âèåòíàì
Кметът на община Стралджа 

Митко Андонов се срещна с 
извънредния пълномощен по-
сланик на Виетнам у нас Ле Дък 
Лиу. В разговора взе участие и 
Николай Николов, председател 
на най.голямата земеделска 
кооперация в общината.

Обсъдени са въпроси свърза-
ни с възможностите за бъдещо 
съвместно сътрудничество най-
вече в областта на земеделието, 
технологиите, културата и ту-
ризма. Г-н Андонов представи 
община Стралджа обръщайки 
внимание върху богатото ис-
торическо минало, безценното 
фолклорно наследство и насо-
ките за развитие на района.

Посланик Ле Дък Лиу също 
представи своята страна и на-
блегна на факта, че приятелски-
те отношения между България 
и Виетнам датират повече от 
60 години. Той   благодари за 
информацията, отправи поже-
лания към г-н Андонов за нови 
постижения и изяви желание 
за активно сътрудничество 
между България и Виетнам. 
Обсъдена беше възможността  
за инвестиции в общината, 
подпомагане на лозарството и 
винопроизводството.

Ïðèçíàíèå
Под мотото „С любов към 

България , национално разби-
рателство и единение” кметът 
на общината Митко Андонов, 
Василка Петрова от Зимница и 
Мария Стайкова от Стралджа са 
удостоени с  Грамоти  от Нацио-
налния  съвет на Отечествения 
фронт. Наградите са във връзка 
със 70-годишнината на организа-
цията за особени заслуги и личен 
принос в обществения живот и 
дейността на ОФ.

Грамотите са подписани лично 
от Симеон Симеонов, председа-
тел на  ОФ-организацията. 

През изминалата 2013 г. най-
голямата земеделска кооперация в 
общината „Начало 93” Стралджа от-
чете един своеобразен успех. В своята 
21-годишна история кооперацията  
реализира най-големите инвестиции 
– общо 1 400 000 лв. По проект от 
ПРСР за близо 500 хил. лв. за обект 
сграда за селскостопанска техника са 
вложени  326 хил.лв. и сграда за СС 
продукция – 123 хил.лв. Инвестициите 
в машини и съоръжения се изчисляват 
на 884 хил. лв. като това включва  
зърнокомбайн „Кейс” с хедер,  4 бр. 
колесни трактори „Джон деар”, 2 бр. 
сеялки за окопни култури „Гаспардо”, 
машина за третиране на семена, валяк 
за брана „Мадара” и др.

Според отчетния доклад на предсе-
дателя Николай Николов изминалата 
2013г. , която се отличава от предход-
ната с мека зима, дъждовна пролет и 
дълго продължила суша през лятото, 
беше поредно предизвикателство за 
земеделците. Заложено беше произ-
водство на  над 8 хил. дка пшеница, 
4500 дка ечемик, 4800 дка слънчоглед,  
1700 дка рапица и 1770 дка кориандър.  
Получените добиви при пшеницата  
варират от  663 кг/дка до 281 кг/дка 
в зависимост от сорта и местностите.
При ечемика максимума е  501кг/дка  
до минимума от 214 кг/дка. Средните 
добиви при слънчогледа са в границите 
300-146 кг/дка. Справките сочат при 
общо произведени  625 хил.т. от 1774 
дка  среден добив от рапица 352 кг/дка.
При кориандъра  от засятите  1776 дка 
, производство – 195 хил. т. при сре-
ден добив 110 кг/ дка.  Положителен 
е окончателния финансов резултат от 
производството на  пшеница, слънчо-
глед, рапица и кориандър, на минус се 
оказва само производството на ечемик. 

За разлика от предходната година  
наред с малко по-ниските добиви при 
пшеницата и ечемика всички реализа-
ционни цени  се оказват с по 30-35% 
по-ниски, докато рентата е нараснала  
на 38 лв.  или 130 кг зърно на декар, 
което води и до по-нисък финансов 
резултат. Като цяло кооперацията 
приключва на печалба и с добре ба-
лансирани разходи. Оценката за труда 
на всички заети в СС производство е 
висока. Условията при които работи 
кооперацията, която стопанисва над 
20 хил.дка земеделска земя,  и тази 
година не са по-добри като се имат 
предвид  глинесто-песъчливите поч-
ви без наклони, особения климат на 
района, присъствието на голям брой 
ромско население което  продължава 
с кражбите, нелоялната конкуренция 
с други земеделски производители. 
Според г-н Николов съществено зна-
чение има и държавната политика по 
отношение на земеделието като отра-
съл, липсата на стратегия и приоритети 
както и изчистена концепция за новия 
програмен период 2014-2020 г.

Прозорливо и с много сериозна 
загриженост за бъдещето Управи-
телния съвет планира  подобряване 
структурата на производството, усъ-
вършенстване на технологичните 
процеси при отглежданите култури, 
предпазливост при инвестиране в 
техника, подобряване материалната 
база, повишаване размера на рентата 
и дивидента, поддържане добро ниво 
на заплащане труда на работниците. 
С очакване други стопани  както от 
Стралджа така и от съседните села да 
дадат своята земя под наем или аренда  
кооперация „Начало 93” гарантира, че 
наемът ще бъде на нивото на най-ви-
сокия в съответното населено място. 

Ñåðèîçíè èíâåñòèöèè, 
ÿñíè ïåðñïåêòèâè
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ПРОДАВАМ
Апартамент 37 кв. м хол, кухня-бокс, тераса, баня и та-

олетна, южен, на 4/5 етаж, тухлен. 
Цена:12 000 лв 

ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 0988831281 

Ðàáîòèì  ñ î÷àêâàíå çà 
äîáðà  ôèíàíñîâà ãîäèíà

- Г-жо Вълева, тази годи-
на кампанията по събирае-
мостта на местните данъци  
стартира още в началото на 
м.февруари. Има ли нещо раз-
лично от миналата година?

- Да,  наистина тази година 
кампанията за събиране на мест-
ните данъци в община Стралджа 
стартира по-рано от очакваното. 
Още в началото на януари за-
почнахме  събирането на данъка 
за превозните средства, а от 10 
февруари стартира и събирането 
на данък върху недвижимите 
имоти и такса битови отпадъ-
ци. Надяваме се това да окаже  
своето положително влияние 
върху ръста на събираемостта за 
годината. Процесът по събиране 
на местните налози става все по-
труден в период на криза. С цел 
да не се увеличава данъчното 
бреме на жителите на общината, 
вече три години размерите на 
задълженията за местни данъ-
ци и такса  не са променяни в 
посока увеличение, независимо 
от това, че разходите за дейност 
„Чистота” ежегодно нарастват 
във връзка с изискванията на 
европейското законодателство. 
Това до известна степен стиму-
лира гражданите да заплащат 
дължимите суми доброволно.

- Може ли да конкретизи-
рате новостите в тазгодиш-
ната кампания?

- От тази година влязоха в 
сила измененията на ЗМДТ, 
които ще дадат отражение на 
някой от приходите. Бяха осво-
бодени от плащане както на 
данък сгради, така и на такса 
за битови отпадъци храмовете 
и молитвените домове заедно с 
поземлените имоти на законно 
регистрираните вероизповеда-
ния в страната. Отпадна облага-

нето с данък върху недвижимите 
имоти на имоти с данъчна оцен-
ка до 1680 лв. Превозните сред-
ства с мощност на двигателя до 
74 кW  включително, снабдени 
с действащи катализаторни ус-
тройства и несъответстващи на 
екологичните категории „Евро 
3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” 
или „ЕЕV” ще заплащат данък за 
съответната година с намаление 
от 40 на 100 вместо досегашното 
облекчение от 50 на 100, като 40 
на 100 е най-голямото възможно 
намаление по закон.

- Определянето на такса би-
тови отпадъци винаги е повод 
за различни тълкувания. Ва-
шето мнение по този въпрос?

- Предвижда се следващата 
година основата, която се полз-
ва за определяне на размера 
на таксата за битови отпадъци 
да бъде различна от данъчната 
оценка на недвижимите имоти, 
тяхната балансова стойност или 
пазарната им цена, за което ще 
бъде разработена Методика за 
изготвяне на план-сметката за 
дейността от Министерския 
съвет съвместно с Национал-
ното сдружение на общините в 
Република България.

- Каква е равносметката 
от данъчната кампания за 
миналата година и съответно 
очакванията за новата?

- През 2013г. от данъчни 
приходи в местния бюджет 
постъпиха 426 хил.лв. От тях 
9 хил.лв.-  от патентен данък, 
122 хил.лв. – от данък върху 
недвижимите имоти, 143 хил.
лв.- от данък върху превозните 
средства, 151 хил.лв. – от данък 
придобиване на имущество и 1 
хил.лв.- от туристически данък.
За 2014г. в бюджета са за-

ложени очаквани приходи от 
данъци в размер на 445 хил.
лв., което е с около 5 % повече 
от предходната година, като се 
очаква завишението да дойде 
от данък върху превозните 
средства. По отношение на 
събираемостта изпълнението 
намалява спрямо предходни 
години, тъй като ежегодно 
сумата от недобора нара-
ства и дори при запазване 
на темповете и сумите на 
събираемост,  като процент  
изпълнението намалява. 
Така например за данък 
върху превозните сред-
ства за 2013г. е постиг-
ната събираемост на 
текущия  облог в 

размер на 67 %, 
а на недобора 

– едва 25 %, като в това число 
събраната сума по текущ облог 
от юридически лица е 77% при 
64% от физически лица, докато 
при недобора  процентът на 
събираемост е 18% от юриди-
чески лица при 26% от физи-
чески, което като цяло намалява 
процента на събираемостта. 
По отношение на данъка върху 
недвижими имоти, постигнатата 
събираемост на текущия облог 
е 66 %, а на недобора – 22%, 
като в това число  от юриди-
чески лица по текущия облог е 
постигната събираемост 68%, 
а от физически лица – 65%, 
докато при недобора за юри-
дически лица събираемостта е 
едва на 13% при 26% за физи-
чески лица. Близки до тези за 
данък за недвижимите имоти 
са постигнатите резултати за 
събираемостта на такса за би-
товите отпадъци. Най-добра съ-
бираемост се постигна в селата 
Воденичане, Тамарино, Чарда, 
където процентът е над 70. През 
текущата година се надяваме да 
постигнем по-висока събирае-
мост от предходната като раз-
читаме на по-добра организация 
на работата, чрез подобряване 
на методите за събиране и тър-
сене на необхванатите  обекти 
за облагане.

- Как рефлектира данъч-
ната кампания по селата, 
където населението намалява 
и застарява, увеличават се 
необитаемите имоти?

- Да, наистина голям проблем 
са имотите по селата, които не 
са обитаеми и собствениците им  
живеят извън общината. Това 
обикновено са наследствени 
имоти, в които има повече съ-
собственици. Липсата на пряк 
контакт с длъжника и възмож-
ността да  го поканиш да запла-
ти задължението си,  създава 
предпоставка за неплащане. По 
същият начин стои въпроса и за 
необитаемите имоти по селата, 
закупени от чужденци. Там 
собствениците не са оставили 
адреси или пълномощници, 

които да се грижат за това и 
задълженията за имотите се 
трупат. За съжаление, има села, 
в които почти половината имоти 
са такива, което дава отражение 
върху процента на събирае-
мостта.  Трудно се събират и 
наложените глоби , независимо 
от това, че  размерите на глобите 
не са големи.  Освен това има 
собственици на имоти,  които 
са изостанали с плащането си  
няколко години, което от своя 
страна е довело до начисляване 
на лихви, с които се увеличава 
задължението и още повече се 
затруднява плащането. Не малък 
проблем са и колите, излезли от 
употреба, но небракувани и не 
снети от отчет от КАТ, за които 
продължават да се начисляват 
задължения. Известно е , че 

за да се отпише от общината 
определено превозно средство, 
е необходимо да се представи 
документ от КАТ. Една част от 
собствениците са в невъзмож-
ност да го направят поради 
това, че превозните средства 
са вече предадени на вторични 
суровини или са продадени 
на нови собственици, без на-
длежно оформени документи 
за продажбата. Ще се наложи 
за всички тези длъжници да 
се предприемат мерки за при-
нудително събиране, като се 
съставят актове за установяване 
на задълженията и се предават 
за събиране от съдебни изпъл-
нители,  с което, най-малко, ще 
се удължи  давностния срок. 

-  Каква друга полезна ин-
формация  може да дадете на 
данъкоплатците?

- Във връзка с предоставянето 
на нови облекчения за данък 
върху превозните средства, соб-
ствениците на леки автомобили, 
съответстващи на екологична 
категория „Евро 3”, „Евро 4”, 
„Евро5” и  „Евро 6”  и на товар-
ни автомобили , съответстващи 
на екологична категория „Евро 
3”, „Евро 4”,”Евро 5”, „Евро 6” 
или „ЕЕV”, желаещи да ползват 
облекчението за съответствие на 
екологична категория, следва 
да декларират това обстоятел-
ство пред Община Стралджа, 
Дирекция „Местни данъци и 
такси”, ако това не е отразено в 
талона на автомобила. За целта 

трябва да представят документ, 
от който е видно съответстви-
ето на превозното средство с 
определената от производителя 
екологична категория. 
Всички собственици на не-

движими имоти и на превозни 
средства  ще получат съобщения 
за дължимия данък и такса за 
битовите отпадъци за задъл-
женията си както през 2014г., 
така и за неплатени задължения 
от минали години и начислени 
лихви и за глоби по наказателни 
постановления. Със съобщение-
то всеки собственик ще получи 
своя клиентски идентифика-
ционен номер/КИН/, с помощта 
на който в най-скоро време ще 
може да проверява задължени-
ята си по Закона за местните 
данъци и такси през официалния 

сайт на община Стралджа.
Сроковете за плащане на пър-

вата вноска за данък недвижими 
имоти, такса за битови отпадъци 
и данък върху превозните сред-
ства се дължи от 01 март до 30 
юни, а втората  - от 01 юли до 
30 октомври. Платилите целия 
налог за годината в срок до 
30 април ще ползват отстъпка 
от 5%.
Напомням на гражданите , 

дължащи патентен данък, че ос-
таващите срокове за плащане са:
За второ тримесечие – до 30 

април 2014г.
За трето тримесечие – до 31 

юли 2014г.
За четвърто тримесечие – до 

31 октомври 2014 г.
Бих искала на финала на 

нашия  разговор да кажа още  
нещо.   Ние сме наясно, че тази  
година трябва да работим много 
сериозно, за да постигнем по-
ставените цели, което няма да 
е никак лесно. Източниците на 
приходите са почти изчерпани 
и ще се разчита на добра съби-
раемост. Оставаме с надеждата 
за едно сериозно отношение 
от страна на гражданите при 
срочното внасяне на дължимите 
данъци, а на общината –  дос-
тигане на достатъчно висок 
процент на местните приходи , 
а от там и една успешна финан-
сова година.

- Благодаря Ви за този раз-
говор, г-жо Вълева!

Интервю на Надя Жечева

×àñúò íà Çåìÿòà â 
Ñòðàëäæà
Община Стралджа се присъедини към глобалната инициатива 

"Часът на земята", която  се проведе на 29 март, от 20,30 ч. до 21,30 
ч. Подкрепяйки идеята за справяне с климатичните проблеми на 
земята в община Стралджа   за един час беше изгасено архитектур-
но-фасадното осветление на сградата. На поканата  да бъдат част 
от световната инициатива  се включиха и граждани, които също 
спряха  осветлението в своя дом от 20,30 ч. до 21,30 ч. на 29 март. 
Така  заедно изразихме стремежа си към едно по-устойчиво бъдеще!
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Â ÅÂÐÎÏÀ ÑÌÅ 
ÑÈ Ó ÄÎÌÀ

 Ìàðèàíà Âúëåâà – ãë.ñïåöèàëèñò â Îáùèíà Ñòðàëäæà:

 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÑÅÌÈÍÀÐ
На 20 и 21 март т.г. Мариaна Вълева, гл.специалист в община Стралджа участва в информационен 

семинар по повод предстоящите избори за Европейски парламент/22-25 май 2014г./, който се проведе 
в Дома на Европа, София.
Организиран от Информацион-

ното бюро/ИБ/ на Европейския 
парламент /ЕП/ в България, в 
партньорство с Асоциацията на 
специалистите по комуникация /
АСКО/ семинарът имаше за цел 
участниците да бъдат добре ин-
формирани  за значението и функ-
циите на ЕП, за ролята на депута-
тите за формиране на различните 
политики и бъдещето на Европа. 
Включените в програмата теми  

за предстоящата дейност на Ин-
формационното бюро и кампани-
ята за европейските избори в до-
пълнение с презентации и дискусии 
бяха с участието на Бойко Благоев 
, „Връзки с обществеността” 
на ИБ на ЕП в България, Теодор 
Стойчев, ръководител на ИБ и др. 
Особено полезна беше срещата 
с членовете на новоназначената  
ЦИК за европейските избори Се-
вин Чолакова, секретар и Мария 
Мусорлиева, зам.председател. 

„ÒÐÓÄÅÍ Å ÏÚÒßÒ ÄÎ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈßÒ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÍÀ 25 ÌÀÉ ÀÇ ÙÅ  
ÈÇÏÎËÇÂÀÌ ÑÂÎÁÎÄÀÒÀ ÑÈ ÊÀÒÎ 
ÈÇÁÅÐÀ ÊÎÉ ÄÀ ÐÚÊÎÂÎÄÈ ÅÂÐÎÏÀ. 
À ÒÈ?„

Ïðåç ìàé òè, çàåäíî ñ îêîëî 400 ìèëèîíà äðóãè åâðîïåéñêè 
ãðàæäàíè, ùå èçáåðåø ÷ëåíîâåòå íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. 
Òîâà ñà îñìèòå ïî ðåä åâðîïåéñêè èçáîðè. Çíà÷è âñè÷êî ñè å 
ïîñòàðîìó, íàëè? Ñúâñåì íå.

Åâðîïà ñå ïðîìåíè. Åâðîïåéñêèÿò ñúþç ñå ïðîìåíè. Åâðîïåéñêèÿò 
ïàðëàìåíò ñå ïðîìåíè. 
Îò ïîñëåäíèÿ ïúò, êîãàòî ãëàñóâàõìå, ïðàâèëàòà íà èãðàòà 
ñúùî ñå ïðîìåíèõà. 

ÒÎÇÈ ÏÚÒ Å ÏÎ-ÐÀÇËÈ×ÍÎ!
• Финансова реформа  Никой не може сам да се справи с           
• Енергийни доставки  тези въпроси. Ще бъде необходимо        
• Безопасност на храните  решенията да се вземат на европейско
• Имиграция   ниво. Те ще окажат въздействие върху
• Изменение на климата  вашето ежедневие. 
• Сигурност

Гласът на всички европейци-ТВОЯТ ГЛАС- 
трябва да се чува при вземането 

на тези решения.

ÌÎÆÅØ ÄÀ ÎÒÃÎÂÎÐÈØ ÍÀ ÒÅÇÈ 
ÂÚÏÐÎÑÈ, ÊÀÒÎ ÃËÀÑÓÂÀØ ÍÀ 

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÈÇÁÎÐÈ ÍÀ 25 ÌÀÉ 2014Ã.

КЪДЕ ДА ОТКРИЕШ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: IZBORI2014.EU
• Искаш да видиш какво предлагат партиите?
• Искаш да знаеш всичко за европейските избори?
• Искаш да научиш повече за Европейския парламент и неговата дейност?

ÙÎ Å ÒÎ ?                                                        
 
Ние, гражданите на Европейския съюз (ЕС), трябва 

да се разбираме помежду си. Нашите представители се 
наричат „членове на Европейския парламент” - евроде-
путати. Мястото, на което се събират, за да преговарят, 
се нарича Европейски парламент (ЕП). От 1979г. насам 
на всеки пет години представителите в Европейския 
парламент се избират чрез пряко гласуване от милиони 
европейци - гражданите на отделните държави членки. 
Европейският парламент е парламентарният орган 
на Европейския съюз и единствената институция на 
Европейския съюз, която се избира пряко. В него има 
765 членове, представители от 28-те държави членки на 
ЕС, а от 2014г. евродепутатите ще бъдат 751. Големите 
държави имат повече членове в парламента, а страните 
с по-малко граждани - по-малко. България е средно 
голяма държава. Ние имаме 18 членове в Европейския 
парламент, а след изборите за ЕП през май 2014г. ще 
имаме 17. Членовете представляват приблизително 500 
милиона граждани. 

Европейският парламент: 
• както всички парламенти обсъжда и приема закони
• контролира работата на Европейската комисия (ЕК)
• взема съвместни решения за европейския бюджет

Официалното седалище на ЕП се намира в Страс-
бург, на границата между Франция и Германия. Този 
град символизира помирението на Европа след двете 
световни войни. Всяка година се провеждат 12 пленар-
ни сесии в Страсбург.

Европейският парламент има информационни бюра 
във всички държави членки.

--------------------------------------------------------------
За повече информация посетете: 
www.europarl.europa.eu, (http://europarl.eu),(http://

europa.eu) 

Информационно бюро на ЕП в България
ул.”Г.С.Раковски” №124, София 1000
телефон:(02) 985 35 45
e-mail: epsofi a@ep.europa.eu
www.europarl.bg,www.europarl.europa.eu,www.

facebook.com/epiosofi a 

ÇÀÙÎ ÄÀ 
ÃËÀÑÓÂÀÌ?
ГЛАСУВАНЕТО НА ТЕЗИ ЕВРОПЕЙСКИ ИЗ-

БОРИ ЩЕ ИМА ПО-ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ОТ ВСЯКОГА.

• Определи посоката, в която да се движи Евро-
па. През идните години ще трябва да се вземат важни 
решения. От политическия състав на Европейския 
парламент ще зависи какви ще бъдат  те.

• Избери кой да ръководи Европа. За първи път 
това кой ще стане председател на Европейската коми-
сия ще зависи от изборите за Европейски парламент. 
Ти ще кажеш кого искаш да видиш на този пост.

• Гласувай, за да въздействаш. Решенията на 
Европейския парламент засягат твоето ежедневие. 
Увери се, че твоят глас се чува, когато се вземат тези 
решения. Европейският парламент е твоята власт 
в Европа. Използвай властта си!

ÒÂÎßÒ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ, 
ÒÂÎßÒÀ ÂËÀÑÒ 
Правилата на Европейския съюз бяха пренаписани. Според 

Договора от Лисабон, одобрен от всички страни в ЕС, Евро-
пейския парламент и гражданите, които той представлява, вече 
имат много повече власт, отколкото при последните избори.

• Европейският парламент вече изработва закони във всички 
сфери

• Европейският парламент приема законите, на които се 
подчинява нашият  живот 

НО ТОВА НЕ Е ВСИЧКО!
• Европейският парламент взема решенията и за бюджета 

на ЕС
• Европейският парламент упражнява решаващия контрол 

върху изпълнителния орган на ЕС – Европейската комисия
Става дума за това ВОЛЯТА на европейските граждани – 

ТВОЯТА ВОЛЯ - да се чува в Европа. Властта на Европей-
ският парламент е в твоите ръце. 
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Ñòðàëäæà  èìà ñâîåòî 
ðåøåíèå çà åâðîèçáîðèòå

Илияна Йотова е депутат в ЕП от 
групата на Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите, член 
на БСП. Член на парламентарните 
комисии по рибарство и аквакултури, 
комисия по правосъдие , вътрешен ред 
и права на човека, комисия по соци-
алната политика, комисия по петиции 

и жалби. Тя е зам.председател на 
комисията за борба  с организираната 
престъпност, корупцията и прането на 
пари, зам.председател на интерпарла-
ментарната делегация  ЕС-Молдова, 
член на интерпарламентарната деле-
гация ЕС – Магреб. 

Илияна Йотова стана първия бъл-

гарски евродепутат, удостоен с награ-
дата „Депутатите работят за хората”. 
Отличието се връчва за цялостна 
работа на евродепутата като призна-
ние за диалога с гражданите, активна 
дейност по европейските теми чрез 
организиране на дискусионни форуми 
в България както и за сериозното при-
съствие в български и чуждестранни 
медии с позиции относно българската 
и европейската политика.

 Защо са важни предстоящите  из-
бори за Европейски парламент, каква 
е ролята на евродепутатите за увелича-
ване авторитета на страната и привли-
чане на повече  европейски средства, 
каква е политическата обстановка у 
нас, как се справя правителството с 
актуалните задачи на деня – това бяха 
част от темите  обсъдени в Стралджа  
на среща с  евродепутат  Илияна Йото-
ва.  която е  на второ място в листата 
на БСП за предстоящите евроизбори. 
„Най-вредно е да мислим, че Европа 
е някъде далеч от нас, трябва да сме 
наясно,  че всеки приет закон там, 
рефлектира и у нас.”, подчерта г-жа 
Йотова, за да обърне внимание на това 

колко е важно всеки от нас да гласува. 
Междувременно тя даде отчет за своя-
та работа в Европейския парламент, за 
внесените материали и конкретните 
изказвания. „Нашата цел е да дока-
жем, че българските граждани не се 
различават по нищо от гражданите на 
по-големите и богати европейски дър-
жави. Ние не сме втора ръка хора и не 
заслужаваме да бъдем подценявани!”, 
добави тя  заедно с един обективен и 
сериозен политически анализ на съби-
тията у нас. Представяйки работата на 
правителството на Пламен Орешарски 
Илияна Йотова  допълни :”Това е 
първото правителство, което за по-
следните  години направи конкретни 
промени в социалната сфера, отпуши 
малко въздух за социално слабите, 
за децата и майките, даде шанс за 
развитие на бизнеса и осигуряване на 
повече работни места.” Според нея при 
един добър резултат на европейските 
избори  правителството ще заработи 
с по-високо самочувствие и в друга 
обстановка , ще бъдат изпълнени и 
другите заложени цели в програмата. 
„Ние сме на прав път! Имаме шансове 

да спечелим тези избори!” каза тя. В 
диалогът със стралджанци се включи 
и гостът Любомир Ганчев, съвет-
ник на министъра на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. Той  
представи програмата „Иновации и 
конкурентноспособност”  по която за 
периода 2014-2020г. ще има в повече  
с 300 млн.лв. спрямо предходната.      

    По време на срещата не беше 
подминат въпроса за  отношението на 
БСП към проекта  АБВ  на президента 
Георги Първанов . Според г-жа Йотова   
„С този проект се цели създаването 
на един нов политически субект”. 
Споделяйки събраните впечатления 
от срещи с членове на БСП в страната 
тя изрази увереността си, че „за АБВ 
ще има фалстарт на предстоящите 
евроизбори”. „Нека преброим черве-
ните рози на 26 май и това да бъде 
най-големия букет, който сме получа-
вали!”, каза тя.  Изразявайки мислите 
на присъстващите кметът на общината 
Митко Андонов  увери гостите, че в  
Стралджа резултатите от евроизборите 
ще покажат категорична подкрепа на 
кандидатите на БСП. 

С висока оценка за дейността през 
2013 г. , с амбиции за разширяване об-
хвата на културната и информационна  
дейност и заслужено самочувствие на 
активни любители на художествената 
самодейност членовете на най-голя-
мото читалище в общината „Просвета 
1892” направиха равносметка на от-
миналия отчетен период.  „Утвърдено 
като водеща културна институция 
читалището е притегателен център за 
гражданите и средище на културния 
живот в града и общината”, подчерта 
в доклада Виолета Андонова, секретар 
на читалището. През изтеклата година  
в библиотеката са привлечени близо 
250 читатели, реализирани са над 6 
000 посещения. В крак с изискванията 
на времето е закупен софтуер, осигу-
ряващ услугите на електронната биб-
лиотека и улесняващ обслужването на 
гражданите. Значение за по-активната 
работа на библиотеката има изпълне-
нието на проект по Програма „Гло-
бални библиотеки-България”, който 
разшири видимо информационните и 
консултантски услуги за населението.  
През годината колективът работи по 
изпълнението на един богат културен 
календар с разнообразни дейности. 
В читалището се поддържат шест 
танцови колектива към ФА ”Въжич-
ки”, камерен дамски хор, театрален 
състав за възрастни, кукерска  група, 
школа по пиано, вокална група, клуб 
„Млад приятел на книгата” и оркестър 

„Стралджа. Обучават се 
над 140 танцьори, певци 
и инструменталисти, които 
са съхранителите и разпро-
странителите на богатото 
фолклорно наследство на 
района. Свой принос за 
това имат хореографи, ръ-
ководители на състави, 
организатори на проявите. 
В архива на читалището са 
безброй награди и отличия 
от градски, регионални, републикан-
ски и международни прояви. Добър 
показател е , че се увеличават желае-
щите да участват в различните състави.

С висока оценка за постигнатото 
настоятелството отправи благодарност 
към кмета Митко Андонов за активна-
та подкрепа и съдействие за организа-
цията и провеждането на многоброй-
ните прояви, за осигуряване транспорт 
на групите , за подкрепа на идеите.
През тази година поставените задача 
никак не са малко, но увереността е, 
че постиженията ще бъдат още по-
сериозни. Това беше подчертано и в 
изказванията. Не беше пропуснат фа-
кта, че  дейността се нуждае от повече 
средства, потърсени бяха възможности 
за осигуряване на спонсорство. „По-
стигнатото от читалище „Просвета 
-1892” –Стралджа  дава заслужено 
самочувствие. То е доказателство, че 
тук има приемственост , има жар за 
работа, има активност, която довежда 

и до очакваните високи резултати. 
Гордейте се, че сте част от едно до-
казало доброто си име, традиции  и 
успехи читалище!”, обърна се към 
самодейците кметът Митко Андонов, 
който увери, че е готов да подкрепя  
все така активна читалищната дейност. 
Той припомни, че тази година пред-
стои отбелязване 45-г. от обявяване на 
Стралджа за град където съставите ще 
могат отново да покажат богатата си 
програма и да зарадват стралджанци.

Председателят на настоятелството 
Мария Толева, зам.кмет на общината, 
изрази своята благодарност към всички 
читалищни дейци, увери г-н Андонов, 
че и за в бъдеще  духовният живот в 
града и общината ще се поддържа, раз-
нообразява и обогатява  със старание 
и упоритост, с любов към народните 
традиции и желание за привличане на 
повече млади хора.

Заедно с отчетните материали при-
състващите приеха новия  календарен 
план и  бюджета за 2014 г.

Кампанията за провеждане на отчет-
ните събрания в читалищата на общи-
ната продължават.  Гости на събранието 
в Зимница бяха кметът на общината 
Митко Андонов и Мария Толева, зам.
кмет. След доклада на председателя  на 
читалище „Възраждане” Елка Пейчева 
и направените изказвания, за пореден 
път стана ясно, че ръководството 
прави усилия за разнообразяване и 

обогатяване на читалищната дейност, 
за изяви на ансамбъл „Златен клас” и 
привличане на деца и млади хора към 
самодейните колективи. Г-н Андонов 
изрази задоволството си от тази упори-
тост и постоянство в реализацията на 
нови идеи заедно с пожеланието 2014г. 
да бъде ознаменувана с нови награди  
за колективите и по-богата читалищна 
дейност за селото.

В Правдино  членовете на мест-
ното читалище изслушаха доклада на 
своя председател Каля Атанасова в 
присъствието на Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култура” при общината, 
който поздрави присъстващите от 
името на кмета Митко Андонов и по-
жела успешна нова година с  по-богата 
читалищна дейност.

Събранията продължават.

„Áëàãà âåñò” óñìèõíà 
Ñòðàëäæà

В  първия ден на про-
летта малки и големи от 
Стралджа и  Зимница се 
включиха в организира-
ния от клуб”Надежда” 
традиционен  спортен 
празник „Блага вест”. На 
стадиона в града, в при-
съствието на кмета на об-
щината Митко Андонов, 
зам.областния управител 
Иван Иванов и Мария 
Толева, зам. кмет,  учас-

тниците бяха топло приветствани от Йорданка Апостолова, пред-
седател на Управителния съвет  на клуб”Надежда”. Поздравявайки 
ги с настъпването на красивия пролетен сезон, тя пожела на всички 
много настроение и хъс за победа в спортните забавни игри.  

   Под звуците на приятни пролетни мелодии и уханието на ке-
бапчета, стартираха и игрите. Топлите лъчи на мартенското време  
допълниха очарованието на празника. Още в състезанието по на-
родна топка  участниците показаха завиден темперамент , отборите  
събраха множество привърженици, които аплодираха всяка добра 
проява. В смесените отбори имаше представители на Стралджа и 
Зимница, на СОУ”П.
Яворов” и  ОУ”Св .
св.Кирил и Методий”, 
на клуб ”Дълголетие” 
и общината… ,всички 
обединени от жела-
нието да спортуват, 
да се забавляват, да се 
радват на слънчевия 
пролетен сезон. Мом-
чета от СОУ”П.Яво-
ров” набързо сформи-
раха свои отбори  за футбол и емоциите се повишиха многократно. 
Особено емоционални бяха състезанията по теглене на въже, м които 
отборите не бяха един и два.Момичета срещу момчета, баби срещу 
внуци, жени срещу мъже…смях, закачки, възторжени викове на 
победа. Безспорно най-интересната част от празника беше бягането 
с чували. И там кандидатите за участие бяха от различни възрасти 
, а това предизвика небивало настроение. В крайна сметка и на 
журито не беше лесно да определи класирането. По-важното беше 
, че всички получиха грамоти за участието и старанието. Връчвайки 
ги кметът на общината Митко Андонов, под чийто патронаж всяка 
година се провежда празникът, пожела това пролетно настроение 
да се запази през цялата година, всички да са здрави, да се стремят 
към изпълнението на всяка цел толкова упорито и настоятелно както 
се бориха и на терена. 

Âîäåùà êóëòóðíà èíñòèòóöèÿ

×èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892” – Ñòðàëäæà

Ñúáðàíèÿòà íà ÷èòàëèùàòà ïðîäúëæàâàò
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„ÒÐÀÄÈÖÈÈ Ñ ÁÚÄÅÙÅ” Ñ ÍÎÂÈ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
В едно истинско пътуване 

във времето се  превърна ин-
тересният и полезен проект 
на Информационен бизнес 
център Стралджа  „Традиции 
с бъдеще”. На заключителна-
та пресконференция Дичко 
Дичев  припомни целите, 
задачите и дейностите на про-
екта, за да направи изводът, 
че  „той допринесе за доброто 

представяне и разбиране на тра-
диционните занаяти в България 
и Турция и тяхното опазване 
като културно наследство”.  „С 
реализирането на този проект 
се създаде благоприятна среда 
за дългосрочно сътрудничество 
в сектора на занаятите, която 
предоставя и нови възможности 
за бъдещи съвместни инициа-
тиви”, подчерта ръководителя 
на проекта.

    По време на изпълнението бяха проведени три двудневни обучения 
с участието на 28 местни занаятчии като най-голям успех е създаването на 
Сдружението „Традиция Стралджа”. Полезна се оказа разработката на елек-
тронен занаятчийски каталог и организацията на две търговски  изложения 
в Ипсала и Ямбол.

Според Леончия Иванова, координатор партньорство Сдружение „ЦТИП/
Център за трансфер на иновативни практики/ – клон Изток”, която беше гост 
на конференцията  заедно с Мария Деянова, експерт „Тръжни процедури”,  
всички участници в проекта  придобиха представа за възможностите, които 
им се предлагат от тук нататък. Сдружението има реални възможности за 
разработка на нови проекти, което на практика ще мултиплицира постигна-
тото до момента.

    Приятно прозвуча предложението направено от подполк.Цонев, от името 
на командира на Сухопътни войски  Ново село,

за участие на Сдружение „Традиции Стралджа”   в базар на територията 
на полигона.

    „Създаването на Сдружението е доказателство, че в Стралджа и общината 
разполагаме с талантливи хора, които могат да бъдат конкурентноспособни 
на пазара”, подчерта кмета Митко Андонов.  Той изрази готовност за съдей-
ствие по-нататъшното развитие на Сдружението, още по-активна реклама 
на местните занаяти и осигуряване на трайно място  както в общината, така 
и в страната.

Ïðîëåòòà ãîñòóâà âúâ Âîéíèêà
На 21.03.2014 г. учениците от 

полуинтернатните групи, работещи 
по проект BG051PO001-3.1.06 "По-
добряване на качеството на обучение 
в средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация 
на учебния процес" по Оперативна 
програма "Развитие на човешките 
ресурси",  съфинансиран от Евро-
пейския социален фонд, представиха 
пред съучениците, учителите си и 
гости истински пролетен празник. Децата бяха приготвили стихотворения, 
народни мъдрости и песни във връзка с 22 март - световен ден на водата и 
първа пролет. В организираната викторина всички показаха знания за зна-
чението и опазването на водата, за водните басейни на нашата красива синя 
планета. Настроението и сред участниците, и сред публиката беше чудесно. 
Всички заедно пяха и се забавляваха.

На 26.03.2014 година в рамките на дните посветени на 
30 годишния юбилей на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Стралджа се проведе Ден на руския език. В организираното 
познавателно състезание „Я по русски говорю” взеха участие 
ученици от V и VІ клас. С голям ентусиазъм в състезанието 
мериха сили три отбора: „Мир”, „Ракета” и „Планета”. 
Състезателните задачи  изпитаха граматическите познания 
на участниците, практическите им умения и осъществиха 
междупредметни връзки с география и икономика и човекът 
и природата.

  Учениците демонстрираха висока нива на подготвеност 
и се справиха със задачите бързо и точно.Разбира се, имаше и 
победители.Първи в надпреварата се класира отбор „Ракета”.

 Учениците от VІІ клас поздравиха състезателите с песен 
, а най – малките представиха пред многобройната публика 
народната приказка „Дед и репка”.

Помощник директорът  на училището г-жа Виолета 

Äåí íà ðóñêèÿ åçèê

Андонова изрази своето  поздрави всички участници и 
награди победителите в състезанието.

По случай  юбилея на училище 
„Св.Св.Кирил и Методий“ възпита-
телите организираха подвижни игри 
“Бързи,смели,сръчни“.Участие взеха 
ученици от 3 и 4 клас, които сформи-
раха два отбора „Устрем“ и „Вихър“.
Състезанието премина под формата 
на игри изискващи бързина и лов-

кост. С минимална разлика  поведе и 
завърши   отбора на 4 клас „Устрем“.
Ентусиазираната публика бурно 
аплодираше  състезателите,които 
накрая  заслужено получиха награди.

На учениците беше предоставена 
възможност и за индивидуална из-
ява-скоростно бягане на 100 м.Тук 

добри резултати показаха Добри 
Теменужков ,Янко Милчев  и Янка 
Румянова от 4 клас и Николай Магда-
ленов , Митко Илиев   от 3клас.

Доволни от преживяванията и 
положителните емоции ученици и 
възпитатели си пожелаха още такива 
изяви.

Áúðçè, ñìåëè, ñðú÷íè

продължава от бр. 8
След Севастополската /Кримската/ 

война имало споразумение между 
Турция и Русия в следствие на което 
целта е била да изселят българите в 
Русия, а от там да се приселят чер-
кези и татари, които с идването си в 
България започнали да опустошават 
земите  ни. Така не стига, че турците 
са тормозели българите, ами сега към 
тях се присъединили черкези и татари.

В с.Могила се приселил черкезин с 
около 30 фамилии които принуждава-
ли някой семейства да не дочакат дори 
пролетта , а да се преселят в Ямбол. 
Този разговор, който се е състоял в 
дома на Иван Железчев дал повод да 
договорят и съберат 15 до 20 души и 
нападнат черкезите с цел да ги избият 
и прогонят от селото. В това нападение 
е участвал и Иван Железчев.

След нападението на черкезите в 
могила сливенлии се укриват в Ямбол. 
След няколко дни са се уговорили да 
отидат в Сливен и нападнат  дома на 
Али ефенди, който разплаквал много 
сиромаси с несправедливите си при-
съди и ги ограбвал като ги карал да 
дават пари да го подкупват, макар че не 
бил кадия, а нещо като секретар. Това 
е станало дни преди Коледа.

Рано сутринта след нападението  
се изтеглили в „Томчов дамар”, къ-
дето Хитов предложил да не делят 
отнетите пари сега, че вече е късно, а 
след няколко дни пак да се съберат и 
тогава да си разделят всичко. Един от 
тях , Киро Слепия, настоявал  да делят 
още тогава, което обидило Хитов, че 
му нямат доверие и набързо разделил 
парите и другите неща и се разделили. 
Целта била да се покрият, за да не 

хванат някой, че може да стане така, 
че да ги изловят. От спомените на 
Панайот Хитов се разбира, че двамата 
с шурея си  Стоян са се приютявали  
при познати овчари докато времето се 
оправи/запролети/.

Няколко дни преди Велики Заго-
везни двамата се върнали на Сините 
камъни. Там намерили един козар, с 
който се познавали от много години. 
От него научават какво се е случило 
с другарите или след нападението на 
Али ефенди от Сливен. Киро Слепия , 
отивайки си за вкъщи случайно  е бил 
задържан  от едно заптие. Намерили 
пари в него. Не издържал на побоя и 
издал другарите си, като пропуснал 
само Панайот Хитов и Стоян.

С признателност негов правнук 
Иван Андонов Иванов, Стралджа

Продължава в брой 10

Ïîìîùíèêúò íà Ïàíàéîò Õèòîâ îò Ñòðàëäæà
  Ñïîìåíè íà Èâàí Æåëåç÷åâ, êìåò íà ñåëî Ñòðàëäæà

/ по мемоари на Панайот Хитов/

Дамите от Стралджа не изневериха 
на традицията и за поредна година ор-
ганизираха своя Осмомартенски жен-
ски туристически поход. В дните 28 

февруари, 1 и 2 март 
в  него се включиха 
15 жени  с различни 
професии и на раз-
лична възраст. Всички 
обединени от любовта 
към природата и же-
ланието да опознават 
нови и нови красиви 
кътчета на родината.  
В ролята на органи-
затори влязоха доай-
ените Кина Кунева и 
Минка Пенева. Избо-
рът на маршрут този 
път падна на хижа 

„Дракон” край Нова Загора. До крайна-
та точка трябваше групата да извърви 
пеш 10-тина километра, което съвсем 

не се оказа изпитание за свикналите 
с много по-тежки преходи туристки.  
Заедно с младите уверено и спокойно 
напредваха по-възрастните  Динка 
Пачова и Желязка Михалчева, които 
са едни от постоянните участнички 
в походите. Приятното и необичайно 
топло време достави истинско удо-
волствие по време на туристическия 
преход, а след пристигането в хижата  
настроението се повиши многократно. 
Свикнали да се справят с обстановката 
жените спретнаха барбекю, подредиха 
богата трапеза,  веселиха се от сърце 
с песни и танци. На следващия ден 
разгледаха забележителностите в ра-
йона, за да се върнат у дома ободрени, 
весели и с нови планове за следващия 
туристически поход.

Äî õèæà „Äðàêîí” è îáðàòíî
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"Ìàðàø ïåå -   2014”    
-   10  è  11  ìàé  2014 ã.

Организатори на ТСНТ  „Мараш пее -  2014”  
са  Община  Стралджа  и  

НЧ „Просвета - 1892” –  гр. Стралджа.
                    
С реализирането на събора се цели:

Съхраняване българското народно творчество в неговото  многообразие, 
богатство и колорит;

Стимулиране интереса и любовта към българските национални   и местни 
фолклорни традиции;

Осъществяване приемственост между поколенията.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÑÚÁÎÐÀ:

10 МАЙ
20.00 ч. –  Официално откриване - площад „Демокрация” в  
централната част на града  

11  МАЙ
10.00 ч. –  Начало на конкурсната програма - площад „Демокрация”
в централната част на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :
  В събора на народно творчество „Мараш пее¢  2014”,  могат да участ-

ват професионални  и  любителски танцови колективи разпределени  в  три  
възрастови   групи:

Първа група –  до 14 г.
Втора група –   от 14 до 25 г.
Трета група –    над 25 г.
Конкурсната  програма  включва  два  раздела:
       
Раздел  І-ви    –    Танцови колективи
Любителски танцови колективи за автентичен фолклор - с времетраене 

на програмата до 10 минути.

Любителски  танцови  колективи   за   обработен   фолклор –блок –про-
грама   от    сценично   разработени танци   с  времетраене   до  15 мин. 

- Професионални ансамбли   –  с  компактна  музикално  -  танцова
програма  –  времетраене до 20 минути. 
              
Организаторите си запазват правото за промени в реда на програмата.   

ÇÀßÂÊÈ:
Заявките за участие в събора, придружени с програмите   на танцовите  

колективи    се приемат  до   05.05.2014 г. След  тази  дата се преустановява  
записването  за участие. В  деня  на  събора  не  се  приемат  заявки  за  участие.    

Заявките  да  се   изпращат  на  адрес:  
8680 -  гр. Стралджа
бул.  „Хемус” 12
Отдел   „ОКЗСД”           
Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  ръководителите 

със  сценарния  ред  се  извършва   веднага  след  пристигането  на  събора.

ÍÀÃÐÀÄÈ
Всички танцови  колективи   получават  Грамота за участие.
Журито  на  събора,  състоящо  се  от  специалисти - хореографи,   музи-

коведи, етнолози,  ще  присъди   награди  по  възрастови   групи : 
-  Наградата  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н Митко Андонов ;
-   Специалната  награда
-  Първа,  Втора, Трета;   

Награден фонд – 2 000 лв.
Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  представят  

колективите  и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761  / 64 - 67;  64 

-68, факс: 64 - 04      

ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Нека си призная още в началото – 
не съм специалист по футбола. Но съм 
любител на интересната спортсменска 
игра на терена. Не познавам тактиката 
на треньорите. Но искам докато стоя 
на пейката и тръпна в очакване на 
красива игра, да имам усещането, че 
разбирачите са си свършили добре 
работа. Т.е. на терена да виждам хъс, 
да усещам стремеж за победа. Искам 
сърцето ми да тупа еднакво с онези 11 
момчета на терена които се раздават 
за публиката и доказват, че много, ама 
много обичат Голямата игра. 

Като стралджанка високо оценявам 
постиженията на ОФК „Стралджа”. 
Не напразно възпитавам и внука си да 
обича футбола  и „Стралджа”. Готова  
съм всеки път да бъда на стадиона ко-
гато домакинстваме с риск да изоставя 
домашната си работа. За сметка на 
красиви емоции и радост от по-чести 
победи. Не е задължително да е всеки 
път! Никой от нас не е идеален и не 
би могъл да постига винаги и само 
максималното.  Като човек на словото 
все чакам и чакам да дойде момента 
да победим. За да напиша моят разказ 
за футболистите на Стралджа. Но, 
първенството преваля , а часът на 
победата така и не идва. Сигурно мо-
ето разочарование споделят всичките 
онези деца, мъже и жени, които стоят 
по стадионите, дерат гърла  за отбо-
ра, ядосват се и помагат със своите 
си забележки, някога по-тихи друг 
път- яростни.

На мачът между „Розова долина „ 
и „Стралджа”  надеждите  за победа 
покълнаха  след резултата 1:1. Но, от-
ново бяхме попарени от втория гол на 
гостите. Сега и да се питаме „Защо?” 
няма полза. По-добре да си изплачем 
болката. Може пък да ни мине.

Имаме много добре уреден стадион, 
с поддържана база, прекрасни условия 
за спортистите, имаме  президент на 
ОФК който е самия кмет на общината 
и прави  всичко възможно в подкрепа 
развитието на футбола. Имаме повече 
от 70-годишна история на футбола, 
имаме футболисти – легенди, които 
и   до сега топлят самочувствието ни. 
Уж имаме и добре съставен отбор, 
имаме добър избор на   треньор, имаме 
стабилни организатори  на мачовете.. 
Накрая  имаме невероятна публика, 
която би била гордост за всеки отбор 
с претенции.  Нямаме само едно – оч-
акваните победи!

Не съдя никого! Сигурно има при-
чини за това , което се случва. Сигурно 
и момчетата не се чувстват добре 
когато се налага да напускат терена 
с наведени глави, сигурно и треньора  

Ðàçìèñëè ñëåä 
åäèí ìà÷åäèí ìà÷

е изчерпал думите за  съвети и  на-
пътствия, сигурно и президента  се е 
уморил от очакване да се случи най-
сетне нещо толкова желано на терена. 
Но ние, нещастната публика , чакаме 
и ще чакаме. Защото вярваме, че един 
отбор не е само сбор от млади мъже, 
той е единение на вяра, упоритост и 
огромно желание да направиш нещо 
за своя град, за своите фенове. 

Ей, момчета, знаете ли , че една 
победа ще ви направи герои на гра-
да? Знаете ли, че всяка ваша битка е 

и наша, знаете ли, че вкусът на една 
победа е по-сладък от един обяд, зна-
ете ли, че  играта затова е игра – да 
радва, да разкрасява иначе сивото ни 
и трудно ежедневие. Не искаме от вас 
просто победа, искаме да видим  жар 
за победа искаме да получим доказа-
телства, че и вие обичате Стралджа 
така както и ние. И заедно, публика 
и отбор, да сме един непобедим екип 
пред който ще клекнат и противници-
те! Опитайте се да ни зарадвате, все 
още има време за това!

IN MEMORIAM
Íà 26 ìàðò 2014 ã., íà 96 ãîäèíè  â Ñîôèÿ  îò 

òîçè ñâÿò ñè îòèäå 

ÒÈÍÊÀ /ÒÀØÊÀ/ ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂÀ ÈÃÎÂÀ
Учител, директор и общественик

  Родена и израсла в Стралджа Тинка Иго-
ва  е един от най-изявените стралджански 
педагози, с конкретен и богат обществен 
принос за развитието на града.
В своето съболезнователно писмо до 

близките на починалата, кметът на об-
щина Стралджа Митко Андонов изразява  
уважението и почитта  към Тинка Игова  
определяйки я като  „една забележителна 
жена със здрав селски корен и неуморима 
енергия, човек, посветил целия си живот на 
труд и любов към образованието и народ-
ното творчество, към усъвършенстване на 
знанията, към даване на конкретни примери 
как всеки от нас може да бъде полезен за 
своя роден край.” Г-н Андонов припомня, 
че макар и далеч от родното място, което 
толкова много обичаше, Тинка Игова във 
всеки разговор раздаваше своята топлина, 

оптимизъм и любов към родното.
Ще я запомним с добро. За всички нас тя остава един светъл пример.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАНА Й ПАМЕТ!



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз

На 26.03.2014 г. (сряда) в 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, 
с. Зимница първокласниците 
заявиха, че вече са грамотни. 
Гости на техния мил Празник 
на буквите бяха г-н Митко 
Андонов- кмет на община 
Стралджа, г-жа Мария Толева- 
зам.-кмет на община Стралджа, 
г-жа Снежана Василева-екс-
перт „Начално образование” в 
РИО- гр.Ямбол, г-жа Стефка 
Мутафчиева секретар в кмет-
ство с.Зимница, родители и 
учители.

Всичките  13  първокласни-

Ïúðâîêëàñíèöèòå  â  ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë  è Ìåòîäèé” 
ñ.  Çèìíèöà  çàÿâèõà,  ÷å  ñà  âå÷å ãðàìîòíè

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

ци  се  обучават  в  целодневна  
органацация  на  обучението  по  
ПРОЕКТ   BG051PO001-3.1.6  
„Подобряване на качеството на 
образованието в  средищните 
училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на  
учебния процес”.

С  вълнение и трепет   мал-
ките  ученици  доказаха колко 
са старателни и ученолюбиви. 
Те рецитираха стихове, пяха 
песни, представиха драмати-
зация на приказка. Заслуга за 
тяхното отлично представяне, 
за факта, че вече са грамотни 

ученици имат техният кл. р-л г-жа Ели Калева, както и възпитателката на ПИГ I-II клас г-жа 
Иванка Чобанова.

В края на тържеството всеки първокласник получи  от директора на училището г-жа Галина 
Александрова-Свидетелство за грамотност и книжка с български народни приказки. От името 
на Общинска администрация гр.Стралджа г-н Митко Андонов – кмет на общината -  връчи на 
всячко дете книжка с послание, която ще остане като подарък от този вълнуващ и незабравим ден.  

Децата от начален етап при 
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Стралджа представиха своето 

танцово изкуство на тазгодиш-
ния Национален музикално-
фолклорен конкурс „Орфеево 

Ó÷àñòèå â „Îðôååâî èçâîð÷å”Ó÷àñòèå â „Îðôååâî èçâîð÷å”
изворче” Ст. Загора. Органи-
зиран от  Съюза на музикално-
танцовите дейци с подкрепата 
на община Ст.Загора, МОНМ, 
Министерство на културата, 
Тракийско дружество „Одрин-
ска епопея” и др. празникът  
даде възможност за представя-
не на млади таланти  в областта 
на народно-изпълнителското 
изкуство.

Децата от Стралджа с ръко-
водител Мария Тенева предста-
виха  „Тракийска ръченица” и 
„Цигански танц”. Възнаграде-
ни с ръкоплясканията на пуб-
ликата малките усетиха, че се 
справят добре в желанието да 

покажат колко добре познават 
фолклорните танци. Красиви 
в своите носии участниците 
в студио „Да изразя себе си 
чрез танц” по проект „УСПЕХ” 
постигнаха своето. Впечатлиха 
зрителите, повишиха само-
чувствието си и признаха, че 
са готови да усвояват нови 
танци,които да покажат на 
повече хора.

ОУ ”Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” – Стралджа участва в 
конкурса ”Орфеево изворче” за 
трета поредна година и винаги 
получава отличия.

Îùå íàãðàäè çà êóêåðèòå 
îò Ñòðàëäæà
Красивите, зрелищни, темпераментни кукери от Стралджа впечатлиха журито и 

многобройната публика  на Националните кукерски игри „Старци в Турия”. Провеж-
дани в рамките на Чудомировите празници игрите привличат множество участници и 
зрители от близо и далеч. Кукерската група при читалище „Просвета-1898” Стралджа  
дефилира заедно с други 22 групи, като броят на маскираните надскочи 800. Етнолози 
и фолклористи дадоха поредната висока оценка за майсторството по изработката на 
стралджанските гугли и капашони и богатството на целия кукерски костюм. Това 
стана повод акад. Крум Георгиев, носител на  Оскар за фолклор да възкликне:”Браво! 
Прекрасни сте! По-добро от вас няма! Нищо не променяйте!” От разпределените 
четири големи награди едната   пристигна в Стралджа. Честито!

Свежи, интересни и ус-
михнати тържества про-
ведоха читалища, клубове 
и кметства по селата с 
посвещение на Първа про-
лет. Така представители 
на Недялско и Правдино 
се обединиха и посетиха 
една интересна и красива 
местност край Правди-
но – „Калето”. Преходът 
стана повод да припомнят 
легенди  от миналото на 
двете селища, традиции. 
Красивият сезон предизви-
ка участниците  в излета да 
запеят позабравени песни.

В Джинот пенсионер-
ския клуб „Изгрев” по-
срещна своята малка бяла 
пролет в лицето на 7-го-
дишната Мария. Детето 
чийто баща е сириец , а 
майката, жител на Джинот, 
беше щастливо да бъде 
участник в един красив 
народен обичай по посре-
щане на пролетта. Облече-
на в бяло, с цветен венец 
в косите Мария подари  
пролетно цвете на всяка 
от жените с пожелание за 
здраве и късмет. Последва-
ха песните, стихотворени-
ята, танците.

Ïðîëåò ìîÿ, ìîÿ áÿëà ïðîëåò…


